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Idag är det viktigare än någonsin att slå fast att EU inte bara 
är en marknadsplats, utan en union som förenar människor 
och länder för att säkra fred och frihet på vår kontinent. 

Den ekonomiska krisen har fört med sig att framtidstro och 
hopp hos medborgarna på sina håll givit vika för misstro 
och uppgivenhet. I tider när nationalism, främlingsfientlighet 
och protektionism griper omkring sig i många europeiska 
länder inser jag som liberal att vi bara kan bygga ett tryggt, 
öppet och framgångsrikt Europa genom ökad integration 
och fördjupat samarbete. 

EU behövs för att tackla gemensamma utmaningar, som 
klimatförändringen, den organiserade brottsligheten och
konkurrenskraften för våra företag. 
Vi måste också säkerställa ett rättvist bemötande av 
asylsökande i hela EU. 

Europa är en kontinent med enorma resurser, välutbildade 
medborgare, skaparkraft och kulturell mångfald. 
Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar. Var för 
sig kommer även de största och starkaste länderna på vår 
kontinent att förlora inflytande i en allt mer globaliserad värld.

Sverige behöver Europa!



Demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet och rätten att få leva 
sitt liv utan att utsättas för diskriminering på grund av sexuell 
läggning, funktionshinder eller etnisk bakgrund utgör de 
grundläggande värden som EU vilar på. 

Jag tror på individers och inte på staters rättigheter. Därför 
måste EU, särskilt i svåra tider, vara ett kraftfullt värn i länder 
där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. 
EU agerade med kraft och försvarade de ungerska 
medborgarna när Ungerns regering kriminaliserade hemlösa, 
införde ett censurerande medieråd och begick övergrepp på 
rättsstaten. 

EU har också tagit krafttag mot den bristande pressfriheten i 
Italien och agerat mot Litauens lagar som kriminaliserar 
information om homosexualitet. 

När demokratiska principer och medborgarnas rättigheter 
kränks kommer jag aldrig att stillatigande titta på, utan 
oupphörligt fortsätta att kritisera övergreppen. Jag kommer all-
tid att försvara och värna de värden och värderingar som måste 
utgöra själva fundamentet för EU. På denna plattform bygger vi 
allt annat samarbete, men grunden måste vara stabil. 

Tillsammans är vi starka!



Sedan 1999 har EU gjort försök att skapa ett gemensamt 
europeiskt asylsystem. 

Som parlamentets ansvariga för Dublinförordningen, 
som avgör i vilket medlemsland en asylansökan ska 
prövas, har Cecilia spelat en nyckelroll i förhandlingarna 
kring detta asylpaket. 

Ett gemensamt asylsystem ska bygga på humanitet 
och solidaritet, både med de asylsökande och mellan 
EU:s medlemsländer. Det nya systemet kommer att ge 
bättre garantier och ökad rättssäkerhet för den 
enskilda asylansökande och ett tydligare ramverk för 
medlemsländerna. 
 
Tillsammans kan vi se till att kvaliteten höjs och att 
alla medlemsländer lever upp till EU:s regler. På så sätt 
kan vi med förenade krafter öka vår kapacitet att möta 
de människor som flyr krig och förföljelse för att söka 
en bättre framtid i EU.

Asyl

Cecilia i förhandlingar med det 
danska ordförandeskapet kring 
Dublinförordningen





Efter nästan 40 års väntan fick EU i december 2012 ett 
gemensamt patentsystem.  

Tidigare skulle en patentansökan godkännas och försvaras 
i varje land och på varje lands språk, vilket gjorde det till 
en kostsam och tidskrävande process, som särskilt 
missgynnade små- och medelstora företag och enskilda 
uppfinnare.  

Med det nya gemensamma EU-patentet, där Cecilia 
spelade en nyckelroll i förhandlingarna, kan forskare och 
uppfinnare genom en ansökan på ett enda språk få sin 
innovation skyddad i alla de 25 medlemsländer som 
anslutit sig till systemet. Tvister kommer att lösas i en 
gemensam patentdomstol och domsluten kommer att 
gälla i alla medlemsländer. 

Det nya patentsystemet sänker kostnaderna för en patent-
ansökan så mycket som bortemot 80 procent och blir ett 
skarpt verktyg för tillväxt och stärkt entreprenörskap.

Patent

- Det nya gemensamma EU-patentet är 
en central del i arbetet med att stärka 
Europas konkurrenskraft i en globaliserad 
värld, säger Cecilia Wikström.





Andra stora frågor Cecilia har drivit i Europaparlamentet

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

- Nytt regelverk för Frontex där Cecilia drev 
igenom inrättandet av en instans som särskilt ska 
övervaka mänskliga rättigheter i Frontex opera-
tioner och hela dess verksamhet.

- Bekämpning av barnpornografi och sexuella 
övergrepp på barn även på internet. För första 
gången infördes begreppet ”barnsexturism” i ett 
direktiv som gör medlemsländer ansvariga att 
åtala de medborgare som begått övergrepp mot 
barn utomlands. Samtidigt introducerades 
”grooming” som ett allvarligt brott i hela EU. 

- Medborgarinitiativet som ger alla medborgare 
möjlighet att föreslå lagförslag till kommissionen 
genom en namninsamling.

- Gemensamma regler som underlättar för 
människor att komma till EU för att studera, 
arbeta och forska.



Andra stora frågor Cecilia har drivit i Europaparlamentet

Det rättsliga utskottetUtskottet för medborgerliga fri- och rättigheter

- Direktivet om musiklicensiering som kommer att 
underlätta för företag som Spotify att erbjuda sina 
digitala tjänster i hela Europa. 

- Transparens- och redovisningsdirektiven som tvingar 
gruv-, olje- och skogsindustrin att redovisa betalningar 
till regeringar utanför EU. Detta leder till minskad 
korruption och främjar särskilt utvecklingen i afrikanska 
länder med stora naturtillgångar.

- Arvsförordningen som ger tydliga regler kring vilket 
lands arvsrätt som ska gälla vid arvstvister mellan 
medborgare i olika EU-länder

- Europeiska skyddsordern ger ett skydd i hela EU för 
människor som är utsatta för hot. Skyddsordern innebär 
exempelvis att besöksförbud som utfärdats i ett land 
gäller i hela EU.  

- Europeiska köplagen som skapar ökade möjligheter, 
inte minst för små- och medelstora företag, att sälja sina 
produkter online i hela EU.



Kulturpersonen Cecilia
I mars 2011 spelade Cecilia tillsammans med åtta 
kvinnliga kollegor inför 500 åskådare upp teater-
stycket Vaginamonologerna av Eve Ensler i 
Europaparlamentet i Bryssel.

Pjäsen sattes upp i samband med en kampanj med 
syfte att uppmärksamma våld mot kvinnor och 
samtidigt bejaka kvinnors rätt att välja sitt liv och 
bejaka sin sexualitet.

”Tänk på två kvinnor som står dig 
nära. Statistiskt sett har en av dem 
någon gång blivit misshandlad, 
våldtagen eller sexuellt utnyttjad, 
oftast av en man i hennes omgiv-
ning. Detta måste upphöra! 
Vi har rätt att 2013 kräva alla 
kvinnornas rätt till trygghet och 
säkerhet överallt i EU”, säger 
Cecilia Wikström.



Cecilia har flera gånger lyft fram sitt kulturengagemang 
under sin tid i Europaparlamentet. I december 2010 satte 
hon upp föreställningen Seven i Bryssel tillsammans med 
svenska Riksteatern. 

Seven gestaltar sju kvinnliga människorättsaktivisters 
livsöden från olika delar av världen. Cecilia spelade Mu 
Sochua, som nominerats till Nobels fredspris för sin kamp 
mot sexhandeln i Kambodja.

Seven spelades av Cecilia och sex av hennes kollegor från 
olika länder och olika politiska grupper i Europaparlamentet. 

Seven

”Jag måste fortsätta tills de som inte har någon 
röst har fått en röst” replik Mu Sochua, Seven



Kuriosa om Cecilia
- har valts till Upplands främsta kvinnliga förebild av UNT:s läsare
- har studerat teater i New York
- kan tala och läsa grekiska och böja hebreiska verb



Om Cecilia Wikström
Cecilia Wikström föddes och växte upp i Kalix 1965 men bor sedan 
1980-talet i Uppsala. Hon har en teologie kandidat examen från 
Uppsala Universitet och har varit präst i Svenska kyrkan sedan 1994. 
Cecilia har skrivit ett flertal böcker - bland annat boken När livet går 
sönder som fick pris som årets bok i sin genre 2004. 

2002 valdes Cecilia in i riksdagen och fick förnyat förtroende 2006 
då hon blev personkryssad. Sedan 2009 är hon Europaparlamentariker 
för Folkpartiet liberalerna.

I Europaparlamentet är Cecilia ledamot i utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter (LIBE) samt i det rättsliga utskottet (JURI) där hon är 
liberalernas gruppledare. Cecilia valdes 2012 in i parlamentets 
rådgivande etikkommitté, en grupp om fem ledande och betrodda 
parlamentariker som fungerar som rådgivare för övriga 
kollegor i etiska frågor. Cecilia är även vice ordförande i 
parlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshindrade.  

Talang: En fena på att hitta tvärpolitiska och nationsöverskridande 
kompromisser
Bästa gå-bort-presenten: En bok, gärna lyrik.
Motto: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena
Dricker helst: Kalix kranvatten och champagne (dock inte blandat)
Gör helst på fritiden: Läser, går på teater, lyssnar på musik, umgås 
med familj och vänner 
Reser till: Hem till Uppsala, så klart - på semestern gärna till Grekland



Framtidens utmaningar
Mycket är gjort, men mycket återstår att göra för att 
förbättra vardagen för Europas 500 miljoner medborgare. 

Det handlar om allt ifrån värnandet av medborgerliga 
fri- och rättigheter till att öppna upp den inre marknaden 
så att företagare lättare kan sälja sina varor och tjänster 
över nationsgränserna. 

Jag är övertygad om att vi bara kan stärka Europa genom
att riva gränser mellan medlemsländerna och murarna mot 
omvärlden. Europa genomgår den djupaste krisen sedan 
unionen skapades. Denna kris handlar om ekonomiska 
strukturer, om medborgarnas rädsla och om att 
grundläggande rättigheter utmanas i flera länder. 

Gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande 
lösningar och jag kommer att fortsätta arbeta för att den 
liberala rösten alltid kommer att göra skillnad och höras 
klart och tydligt i Europaparlamentet! 



Framtidens utmaningar

Adress till kontoret:
Cecilia Wikström 
ASP 10G354
European Parliament
BE 1047 Brussels

Telefonnummer kontoret i Bryssel: +32 2 28 31641
Telefonnummer kontoret i Strasbourg: +33 3 88 1 77622

Mitt team i Bryssel

Linda Aziz, Daniel Sjöberg, Cecilia Wikström och Caroline Klamer

Caroline Klamer, politiskt sakkunnig
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE)
caroline.klamer@ep.europa.eu + 32 474 08 76 01

Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig,
rättsliga utskottet (JURI)
daniel.sjoberg@ep.europa.eu + 32 474 53 28 42

Linda Aziz, pressekreterare
linda.aziz@ep.europa.eu + 32 486 94 76 82



Låt oss fortsätta samtalet på nätet!
Debattera, kommentera och diskutera med mig på facebook, 
twitter och bloggen eller skicka ett mejl

Jag ser fram emot att höra från dig!

@ceciliawikstrom

ceciliawikstrom.wordpress.com

cecilia.wikstrom@ep.europa.eu

Europaparlamentariker Cecilia Wikström


